
 

 

UBND LAṆG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM                                      

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 
 

Số:         /TB-SYT Laṇg Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 
   

THÔNG BÁO 

Đầu mối liên lạc hướng dẫn việc đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn 

           

   Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức chính trị-xã 

hội trên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

- UBND các huyêṇ,thành phố; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ Nhà 

nước và tư nhân. 

 (Sau đây gọi là các đơn vị) 
 

 

Thực hiện Công văn số 529/BYT-DP ngày 08/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài tại Việt Nam. 

 Sở Y tế Lạng Sơn thông báo tới các đơn vị để đăng ký tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn 

như sau:  
1. Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh 

sống và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn là miễn phí như đối với công dân Việt Nam, 
không phân biệt quốc tịch, hình thức cư trú.  

2. Đầu mối liên hệ đăng ký và tư vấn tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

- Họ và tên: Dược sỹ Trần Thị Thanh Hoa, phó khoa Dược - Vật tư y tế, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn. 

- Số điện thoại: 0972998830, Email: hoatran.cdcls@gmail.com.  

 Sở Y tế thông báo đến các đơn vị để liên hệ tiêm chủng cho người nước 
ngoài./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Y tế ( báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đài PT và TH tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn; 

- BLĐ Sở Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Tùng 
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